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מתקינה המועצה המקומית ,  לפקודת המועצות המקומיות"25א ו24, 23, 22י סעיפי� בתוק� סמכותה לפ

 :ערד חוק עזר זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה   . 1

אריזות , קופסאות קרטוני�, תיבות, בקבוקי� ושברי זכוכית, נייר, קליפות, לרבות שיירי מזו%- " אשפה"

וכ% , קרשי�, חתיכות ע), פחמי�, גרוטאות, פסולת, גרעיני�, שאריות, בדלי סיגריות, אפר, שיירי מפעל, סמרטוטי�

 ;כל דבר העלול לגרו� אי סדר או העלול לסכ% את הציבור לרבות זבל ופסולת בני%

 ;שות� פעיל בעסק או עובד אחר בעסק, המחזיק בעסק, האחראי לעסק, לרבות מנהל העסק למעשה- " בעל עסק"

 ;המועצה המקומית ערד- " המועצה"

לרבות מי שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי , מי שהמועצה מינתה למפקח לעני% חוק עזר זה- " מפקחה"

 ;כול% או מקצת%, חוק עזר זה

 ;פסולת או מי שופכי%, לרבות הפרשות של בעלי חיי�- " זבל"

� או סלול ובי% א� לאובי% א� מרוצ, בי% חזית המבנה לשפת הכביש, מקו� המשמש מעבר להולכי רגל- " מדרכה"; 

  ;מי שטיפת רצפות או מי� מלוכלכלי� או מזוהמי�, מי כביסה, לרבות מי� דלוחי�,  נוזל או מי�- "מי שופכי�"

בית , מקו� עינוגי� ציבורי, קיוסק, מחס%, למעט משרד שהכניסה אליו דר* חדר מדרגות בלבד, משרד, חנות- " עסק"

תחנת דלק או , תחנת אוטובוסי�, תחנת מוניות, בית מלו%, מסעדה, בית קפה, ו%מזנ, בית אוכל, בית חרושת, מלאכה

עסקי� טעוני (בי% שהינו טעו% רישוי ובי% שאינו טעו% רישוי לפי תקנות רישוי עסקי� , מקו� אחר המשמש כעסק

 ;"1973ג"התשל, )רישוי

 ;לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לעני% חוק עזר זה- " ראש המועצה"

שאורכה שלושה מטרי� , כל שטח הרחבה או המדרכה הגובלת בחזית עסק- " רחבה"או " רחבה בחזית עסק"

הגובלת בעסק בשטח שבי% הקווי� הניצבי� לפינותיה הקיצוניות של חזית , הנמצאת במרכז מסחרי או בככר, לפחות

 ;העסק

ג% וכל מקו� פתוח שהציבור משתמש בו , חבהמעבר המשמש ר, גשר, כביש, נתיב להולכי רגל, מדרכה, דר*- " רחוב"

 ;בי% שה� מפולשי� ובי% שאינ� מפולשי�, או נוהג לעבור בו או נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו

 .תחנת יציאה או תחנה סופית של קו אוטובוס או תחנה אחרת בקו אוטובוס- " תחנת אוטובוס"

 חובת ניקוי

טא את המדרכה או הרחבה שבחזית עסקו באופ% שלא תימצא עליה  בעל עסק הגובל ברחוב חייב לטא)א(  . 2

 .אשפה ושתהיה נקיה לחלוטי%

 לא תחול חובת טאטוא על בעל עסק כאמור כשאי% אשפה על המדרכה או על הרחבה שבחזית העסק והיא )ב(

 .נקיה לחלוטי%

בות בתוספת  חובת הטאטוא כאמור תחול על בעל העסק בימי� שבה� העסק פתוח ובשעות הנקו)ג(

 . דקות לפני תחילת המועד כאמור בסעי� זה ובתוספת הראשונה15הראשונה ובלבד שהעסק היה פתוח לפחות 

 המועצה רשאית לנקות מדרכה או רחבה שבחזית העסק ולגבות מבעל העסק השתתפות בהוצאות הניקוי )ד(

 .) הודעה על השתתפות-להל% (כ* ובלבד שראש המועצה או המפקח הודיע לו מראש על , כאמור בתוספת השניה

פטור ממילוי אחר יתר הוראות חוק , )ד( בעל עסק ששיל� למועצה הוצאות השתתפות כאמור בסעי� קט% )ה(

 .עזר זה

 דרישה לניקוי

רשאי ,  מצא המפקח לאחר השעות הנקובות בתוספת שהמדרכה או הרחבה שבחזית העסק אינה נקיה)א(  . 3

ובלבד שהניקוי יתבצע , בהתא� לשיקול דעתו, עסק לנקות אותה מיידית או בזמ% אחרהוא לדרוש בהודעה לבעל ה

 .בשעות שהעסק פתוח

 ."4 ו2 הודעה כאמור תפרט את הזמני� ואופ% הניקוי ואיסו� האשפה כאמור בסעיפי� )ב(

 הודעה על השתתפות תפרט את שיעור השתתפותו של בעל העסק בהוצאות הניקוי כמפורט בתוספת )ג(

 .שניהה

 .להנחת דעתו של המפקח,  מי שקיבל הודעה כאמור בסעי� זה חייב למלא אחרי הדרישות שפורטו בה)ד(

,  לא מילא אד� אחר הדרישות שבהודעת ראש המועצה או המפקח או ביצע את הניקוי שלא לפי הזמני�)ה(

בי% בעצמה ובי% , ו� את האשפהרשאית המועצה לנקות ולאס, להנחת דעתו של המפקח, הפרטי� או האופ% שפורטו בה

מכול� יחד או מכל אחד , ולגבות את ההוצאות מבעלי העסק שלה� נמסרה ההודעה, בידי מי שפועל בשמה ומטעמה

 .מה� לחוד

אישור בכתב מראש המועצה בדבר . ר" ראש המועצה יקבע את שיעור הוצאות הניקוי ואיסו� האשפה למ)ו(

 .לכאורה לדברשיעור ההוצאות כאמור יהווה הוכחה 
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 איסו� אשפה

יאסו� את האשפה שטאטא לכלי אשפה המוחזק , ) אחראי-להל% (בעל עסק שהוראות חוק עזר זה חלות עליו   . 4

 .בהתא� להוראות המפקח, בעסק או בחצר

 איסור השלכת אשפה

5 .  � .אחראי לא ישלי* ולא יפזר לרחוב ולא ירשה לאחר להשלי* או לפזר לרחוב את האשפה שאס

 מסירת הודעות

א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכוונת או נמסרה במקו� , מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי%  . 6

מגוריו או במקו� עסקיו הרגילי� או לידי אד� בוגר העובד או המועסק ש� או נשלחה בדואר במכתב רשו� הערו* 

א� אי אפשר לקיי� את המסירה ; הידועי� לאחרונהאל אותו אד� לפי מע% מקו� מגוריו או עסקו הרגילי� או 

תהא המסירה כדי% א� הוצגה ההודעה במקו� בולט באחד המקומות האמורי� או על הנכס שבו היא דנה או , כאמור

 .פורסמה באחד מהעיתוני� או המקומוני� הנפוצי� בתחו� המועצה

 סמכות כניסה

ס בכל עת סבירה למקרקעי% שבתחו� המועצה כדי לבדוק א� רשאי להיכנ, וכ% אד� המסייע בידו,  מפקח)א(  . 7

 .קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט אמצעי� הדרושי� לקיומ%

למפקח או למסייע לה� ולא ימנע בעד� מלבצע סמכויותיה� או ,  לא יפריע אד� לראש המועצה)ב(

 .תפקידיה� לפי חוק עזר זה

 עונשי�

 -דינו , וא� היתה העבירה נמשכת,  שקלי� חדשי�1400דינו קנס ,  זההעובר על הוראה מהוראות חוק עזר  . 8

 � . שקלי� חדשי� לכל יו� שבו נמשכת העבירה לאחר שהורשע או לאחר שהמפקח התרה בו בכתב55קנס נוס

 תוספת ראשונה

) � ))ג(2סעי

  בימי� שהעסק   בעלי העסקי� המפורטי� להל% חייבי� לנקות את המדרכה או הרחבה שבחזית בית העסק   . 1

 :וכ% ע� סגירת העסק, 19:30 - 19:00בי% , 16:30 - 16:00בי% , 11:30 - 11:00               פתוח בי% השעות 

  חנות   , משרד למכירת כרטיסי�, תחנת דלק, מקו� עינוג ציבורי, מסעדה, בית קפה, מזנו%, בית אוכל,  קיוסק

  ירקות ופירות או דוכני�, ממתקי�, פיצה, פלאפל, בשי�פירות י, גרעיני�, שלגוני�,  למכירת גלידה

 . למכירת פרחי�

2 .   �  חייב בניקוי המדרכה או הרחבה שבחזית בית  ,  והגובל במדרכה או רחבה1בעלו של עסק שלא פורט בסעי

 .קוכ% ע� סגירת העס, 16:30 - 16:00, 11:30 - 11:00              העסק בימי� שהעסק פתוח בשעות שבי% 

  חייב בניקוי המדרכה או הרחבה שבחזית בית  , בעלו של עסק הפתוח בערב שבת או חג או במוצאי שבת או חג  . 3

 .וכ% ע� סגירת העסק, 20:30 - 20:00              העסק בשעות שבי% 

  ת או הרחבה שבחזית בית העסק בכל ע, חייב בניקוי המדרכה, בעלו של עסק הפתוח ביו� שבת או חג  . 4

 .              שהצטבר עליה לכלו*

 תוספת שניה

 ))ג("3 ו)ד(2סעיפי� (

              
   שיעורי התשלו$                               
 בשקלי$ חדשי$            

 -השתתפות בעל עסק בהוצאות הניקוי 

   0.65    ר משטחה "לכל מ, בעד מדרכה או רחבה ריקה מציוד או ריהוט  . 1

  130      ר "המשמשת להצבת כסאות ושולחנות לכל מבעד מדרכה או רחבה 

ובלבד ,  מטרי�6שטחה של מדרכה או רחבה מחושב לפי אור* המדרכה או הרחבה שבחזית העסק כפול   . 2

 .ששטח כאמור לא יפחת מ% השטח המוחזק למעשה בידי העסק או המשמש למטרותיו

 

 )1994 במרס 21(ד "בניס% התשנ' ט

 בצלאל טביב

  ה המקומיתראש המועצ

  ערד

 


